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Allvädersbarn invigde sin förskola

– Nu ska jag läsa ur läropla-
nen – det är nästan som en 
saga, lovar Tomelillas skol-
chef Jonas Åkesson sina 
små åhörare, som samlats 
på gräset framför honom.

Efter några meningar om 
kretsloppstänkande och fy-
sikaliska fenomen avbryter 
han dock sig själv, böjer 
sig ner och knipsar av en 
maskros.

– Vad blir det av den här 
när den blommat ut?

– Maskrosfrön! ropar 
barnen.

– Och vad blir det av frö-
na?

– Nya maskrosor!
– Bra, ni vet ju precis vad 

jag talar om!

Nytt vindskydd
Kretsloppstänkandet är 
bevisligen redan väl för-
ankrat i barnen på avdel-
ningen Skogsmusen. Så har 
de också gått på I ur- och 
skurförskola sedan i janua-
ri. Det var dock inte förrän 
i går som den officiella in-
vigningen ägde rum. Cer-
tifierad I ur- och skurför-
skola blir man inte förrän 
den första ur personalen 
genomgått en särskild ut-
bildning. Så i går fick både 
förskolan sitt certifikat och 
förskolläraren Cathrine 
Kronvall sitt diplom.

Ett helt nybyggt vind-
skydd invigdes också, där 
barnen både ska kunna äta 
och sova middag. 

Initiativet till en så kall-

lad I ur- och skurförskola 
kom ursprungligen från en 
grupp föräldrar och från 
byagillet. Skolan och kom-
munen hakade dock på.

– Vi har naturen in på 
knutarna och kan verkli-
gen utnyttja den, konsta-
terar skolans rektor, Ann-
Kristin Montán, och tittar i 
riktning mot skogsbacken.

– Visionen är att bygga 
ut, så att hela skolan blir  
I ur och skur. Men dit är det 
många år.

”Mår bättre”
Ett av de barn som ska bör-
ja på Skogsmusen till hös-
ten är Mirjam Wilby.

– Barnen mår bättre och 
blir mer harmoniska av att 
ha naturkontakten, konsta-
terar hennes pappa Daniel 
Wilby.

– Och smutsigare, infli-
kar Mirjams mamma Sara 
Wilby glatt.

Daniel Wilby är också 
glad över att I ur- och skur-
förskolan öppnat i kommu-
nal regi.

– Jag kan förvånas över 
att kommunerna inte pro-
filerar sina skolor mer, me-
nar han.

En som redan går på ute-
förskolan är Jonas Svens-
son, som nyfiket smakar på 
den wokade taklöken.

– Det som är bra med 
att vara ute är att man kan 
cykla, springa och leka Star 
Wars, förklarar han.

– Jenny Evergren har sin 

son Joel på Skogsmusen 
och hon är väldigt nöjd.
– Joel älskar sitt utedagis 
och tycker det är roligt att 
gå ut i skogen.

Lockar familjer
I ur- och skurprojektet in-
går dessutom i det större 
Leaderprojektet ”Brösarp - 
med naturen som lockbete”.

– Hela projektet går ut 
på att locka fler barnfa-
miljer till Brösarp och för-
söka föryngra byn, förkla-
rar Jens Hultman, verk-
samhetsledare för Leader 
i Ystad-Österlenregionen.

Arbetet verkar redan ha 
börjat bära en viss frukt.

– Det var faktiskt en fa-
milj som ringde mig nyli-
gen, de skulle flytta från 
Kristianstad till Brösarp 
och ville ha sina barn på ur- 
och skurförskolan, berättar 
Ann-Kristin Montán.

Torun BörTz
torun.bortz@ystadsallehanda.se

Brösarp. Med högtidlig bandklippning, 
wokad taklök och svalkande saft invigdes 
I ur- och skurförskolan officiellt i går.  
I dag går där 16 barn, men visionen  
är en hel skola i alla väder.

I Ur- och skUrförskolan

Ebbot Nielsen och Måns Nilsson assisteras av rektor Ann-Kristin Montán och förskollärare Cathrine Kronvall vid den högtid-
liga bandklippningen. Foto: Anette SjöStrAnd

Jonas Svensson tycker att wokad taklök är hur gott som 
helst, om än lite svårätet. 

SoMMaraktivitet 

Fotbollsskola i Brösarp
Brösarp
Brösarps IF ska arrangera 
fotbollsskola under tre da-
gar i juni, det är landslagets 
fotbollsskola och alla in-
tresserade, inte bara barn 
i Brösarps IF, är välkomna 

att delta. Sista anmälnings-
dag till klubben är den  
31 maj.

Det är dagläger för-
lagt till Utsikten i Brösarp 
(idrottsföreningens stora 
fotbollsplan) och det pågår 

från och med den 15 juni till 
och med den 17 juni. Lägret 
är avsett för barn mellan 6 
och 13 år. I priset, 300 kro-
nor, ingår landslagströja, 
fotboll och en vattenflaska.

LoLLo Bark

Tomelilla

Motionerna  
gick vidare till 
kommunstyrelse

 ■ Centerpartiet hade läm-
nat in två motioner till det 
senaste fullmäktigesam-
manträdet. 

Den ena gäller bättre 

trafik lösningar i To melilla 
samt försköning av Svam-
parondellen. 

Den andra motionen 
handlar om att införa före-
tagsmentorer på förskolor 
och skolor. Kommunfull-
mäktige beslutade att båda 
motionerna ska gå vidare 
till kommunstyrelsen för 
beredning.

Tomelilla

Premiär på 
ponnytravet

 ■ På lördag, den 26 maj, går 
säsongens första tävling i 
ponnytrav av stapeln. Och 
tävlingen går på Tomelilla 
Ponnytravbana i Tryde med 
första start klockan 12. Ser-
veringen är öppen.

”Det som är 
bra med att 

vara ute är att man 
kan cykla, springa 
och leka star 
Wars.”
Jonas Svensson


